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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23.
oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særlig
artikkel 4 og artikkel 5 nr. 3,

etter samråd med Den europeiske sentralbank(2) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr.
2494/95 skal hver medlemsstat utarbeide en harmonisert
konsumprisindeks (HKPI) fra og med indeksen for januar
1997.

I henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal det
sikres en enhetlig anvendelse av en indeks av Laspeyres-typen
for alle berørte delindekser og utgiftskategorier. Vektene bør
avspeile forbruksmønsteret hos indekspopulasjonen.

HKPI-delindekser som omfatter listepriser, innhentes i praksis
enten direkte fra leverandørene eller beregnes av medlems-
statene på grunnlag av data om listepriser og det underliggende
forbruksmønster, som opplyses av leverandørene. Når det
gjøres endringer i tariffenes struktur samtidig som listeprisen
for en særskilt komponent endres i et slikt omfang at
forbrukerne tvinges til å endre sine forbruksmønstre, er det
omfattende muligheter til å benytte ulike framgangsmåter ved
beregningen av delindekser. Det er derfor viktig å sørge for at
de egnede grunnleggende opplysningene kan innhentes for å
sikre at HKPI-ene som beregnes på grunnlag av dem, oppfyller
sammenligningskravet i artikkel 4 i forordning (EF) nr.
2494/95.

I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2494/95 omfatter
de grunnleggende opplysningene for beregning av HKPI-er,
som skal innhentes fra de statistiske enheter, de priser og
vekter som det er nødvendig å ta hensyn til for å oppnå
sammenlignbarhet.

I henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2494/95 skal de
statistiske enheter som medlemsstatene anmoder om å
medvirke ved innsamling eller formidling av prisdata, tillate
observasjon av de prisene som faktisk kreves, og gi oppriktige
og fullstendige opplysninger når det anmodes om det.

I henhold til artikkel 4 i kommisjonsforordning (EF) nr.
1749/96(3), sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1688/98(4),
skal HKPI omfatte prisendringer for en vare eller en tjeneste
som nylig har fått betydning.

Denne forordning bør ikke innebære at medlemsstatene blir
pålagt å utføre nye statistiske undersøkelser.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for det statistiske program –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

Målet for denne forordning er å fastsette minstestandarder for
behandling av «listepriser» i den harmoniserte konsumpris-
indeks (HKPI).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «Tariff»: en liste over priser og vilkår som er fastsatt på
forhånd for kjøpet og forbruket av én og samme vare eller
tjeneste, eller av tilsvarende varer eller tjenester, som er
blitt fastsatt sentralt av leverandøren, den offentlige
forvaltning eller ved avtale for å øve innflytelse på
forbruksmønstrene ved hjelp av passende differensierte
priser og vilkår i samsvar med forbrukersammensetningen,
forbrukets omfang, dets struktur eller tidspunktet for
forbruket. Tariffer kan ikke forhandles av husholdninger.

2. «Listepris»: en pris innenfor en tariff, som gjelder for en
komponent eller forbruksenhet av den berørte vare eller
tjeneste.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2646/98

av 9. desember 1998

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med
hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte

konsumprisindeks(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 335 av 10.12.1998, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.

(2) Uttalelse avgitt 8. juli 1998.

(3) EFT L 229 av 10.9.1996, s. 3.

(4) EFT L 214 av 31.7.1998, s. 23.
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Artikkel 3

Grunnleggende opplysninger

De grunnleggende opplysningene skal være alle listepriser og
vekter som avspeiler forbruksmønsteret for varen eller
tjenesten i samsvar med forbrukersammensetningen,
forbrukets omfang, dets struktur eller tidspunktet for forbruket.

Artikkel 4

Datakilder

1. HKPI-delindekser som omfatter listepriser skal beregnes
av medlemsstatene på grunnlag av de grunnleggende
opplysningene nevnt i artikkel 3, som oversendes av
leverandøren.

2. De statistiske enhetene som medlemsstatene anmoder om
å medvirke ved innsamling eller formidling av grunnleggende
opplysninger, skal gi oppriktige og fullstendige opplysninger når
det anmodes om det, og skal på anmodning fra de organisasjoner
og institusjoner som er ansvarlige for å utarbeide offisielle
statistikker, tillate at de innhenter opplysninger som er
tilstrekkelig detaljerte til å vurdere om sammenligningskravene
er oppfylt samt vurdere kvaliteten på HKPI-delindeksene.

Artikkel 5

Framgangsmåte

HKPI-delindekser som omfatter listepriser, skal beregnes ved
hjelp av en formel av Laspeyres-typen som brukes for andre
delindekser. De bør avspeile prisendringen på grunnlag av den
utgiftsendring det medfører for husholdningene å opprettholde
det forbruksmønsteret de valgte før endringen av tariffen. Når
tariffen endres og

1. en komponents eller en forbruksenhets egenskaper forblir
uendret, skal prisen for nevnte komponent eller enhet i
henhold til den gamle og nye tariffen sammenlignes
direkte, og prisforskjellen innregnes i HKPI-en,

2. en komponents eller en forbruksenhets egenskaper
endres, eller det tilføyes en ny komponent som ikke
utgjør en ny vare eller tjeneste for forbrukeren, skal
prisendringen beregnes med vekter som tilsvarer utgiften
ved å opprettholde det forbruksmønster som gjaldt i et
tidsrom opptil ett år forut for endringen. Justeringer for
endringer i egenskaper skal samsvare med de
kvalitetsjusteringene som foretas i andre delindekser,

3. tariffen tilføyes en komponent eller forbruksenhet med
nye og endrede egenskaper som utgjør en ny vare eller
tjeneste for forbrukeren, skal den betraktes som «varer og
tjenester som nylig har fått betydning», som definert i
forordning (EF) nr. 1749/96. Dersom utgiften til den nye
varen eller tjenesten er betydelig, skal den tas med i
indeksen ved kjeding fra den måned da den nye tariffen
trer i kraft på grunnlag av en beregning av forventet
umiddelbart forbruk, eller innen et tidsrom på tolv
måneder.

Artikkel 6

Sammenlignbarhet

HKPI-er som utarbeides etter framgangsmåten i artikkel 5 i
denne forordning, eller etter en annen framgangsmåte som ikke
fører til en indeks som i løpet av ett år i gjennomsnitt avviker
mer enn én tidels prosentpoeng i forhold til foregående år fra
indeksen utarbeidet etter ovennevnte framgangsmåte, skal
anses for å være sammenlignbare.

Enhver endring av framgangsmåter og praksis for å sikre
sammenlignbarhet som definert i denne artikkel skal
gjennomføres tidligst innenfor rammen av delindeksene som
følger denne forordnings ikrafttredelse, og senest i desember
1998, og får virkning med indeksen for januar 1999.

Artikkel 7

Kvalitetskontroll

Før medlemsstatene anvender framgangsmåter som de har
utviklet for behandling av listepriser, og som avviker fra de
framgangsmåter som er omhandlet i artikkel 5 i denne
forordning, skal de oversende Kommisjonen (Eurostat)
opplysninger om disse framgangsmåtene.

Medlemsstatene skal også på anmodning fra Kommisjonen
oversende Kommisjonen (Eurostat) opplysninger om de
framgangsmåter som brukes for å oppfylle kravene om
minstestandarder fastsatt ved denne forordning.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.



Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1998.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjone
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